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1. Szerelés

1.1.  Előkészület

A dokumentumban felsorolt követelmények szerint kizárólag szakképzett személyzet szerelheti be  
a készüléket. 
Megjegyzés! A készülék használatát  5-55° C környezeti hőmérsékletre hagyták jóvá,  de az optimális 
elemhasználat szempontjából javasoljuk, hogy legfeljebb 45° C-on működtessék.   Beszerelés előtt 
mosassa át a teljesfűtési rendszert.

1.2.  Általános szerelés: Visszatérő / előremenő cső szerelés és áramlásirány

Áramlásirány

Visszatérő cső szerelés

Áramlás irány

Előremenő cső szerelése
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1.3.  Áramlásérzékelő szerelése

Cső pozíciója:  Nincs korlátozás, de kerülje 
azokat a helyzeteket, ahol levegőt gyűlhet 
össze.

Forgatás cső tengely irányában: Az 
áramlásérzékelőt  45° -t ől 315°-os szögben lehet 
elhelyezni, hogy ne gyűljön össze benne a levegő.

1.4.   Számláló elhelyezése 
Közvetlenül az ultrahangos áramlásérzékelő házra szerelhető,  90°-ban elforgatva (ha az 
folyadék hőmérséklet nem haladja meg a 90° C-ot) :

a) Áramlásérzékelőre menetes csatlakozással b) Áramlásérzékelőre karimás csatlakozással

Falra:

DIN sínnel panelre szerelve:
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Számláló plombák és hitelesítési matricák

  1: Gyártói azonosító matrica az aktiváló  jumpernél -hitelesítő tömítés. 
2:Gyártói matrica az elektronika modul védő burkolatán -gyártói matcica  3: 
Szerelés utáni plomba

1.5.  Hőmérséklet érzékelő szerelése és plombája

Plomba

Plomba

Szerelési javaslatok golyós 
szelep  plombálásához

Szerelési javaslatok közvetlen 
hőmérséklet érzékelő beépítés 

plombálásához

Plomba

Védőhüvely

a)  45°-os szög

Plomba

b) merőleges
Szerelési javaslatok védőcsövevel történő szereléshez

Védőhüvely
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1.6.  Jumperek beállítása (J)
A J  csatlakozó a számlálón belül a hőmérséklet érzékelő és az impulzus bemenet / kimenet 
sorkapcsok között helyezkedik el. (lásd 6.3). A jumperek csatlakoztásával vagy nyitva hagyásával 
választhat a normál és a teszt mód között illetve impulzus bemenet vagy kimenet aktiválását.

Jumper nincs behelyezve
(nyitott érintkezők)

Jumper be van állítva
(kontaktok csatlakoztatva vannak)

NORMÁL MÓD TESZT MÓD

Az első impulzus kimenet,  
a  V1 aktív (52,53 tüske)  .  
alapértelmezett a 
hőmennyiség.

Az első impulzus bemenet, a  
V1 aktív (52,53 tüske). 
(A jumpert el kell távolítani 
TESZT üzemmódban)

A második impulzus kimenet,a  
V2 aktív ( 50,51-es tüskék). 
Alapértelmezett a térfogat.

A második impulzus bemenet , V2 
aktív ( 50,51-es tüskék).
(A jumpert el kell távolítani TESZT 
módban)

Megj: Szállításkor a hőmennyiségmérőt két kimenettel konfigurálták.

2. Elektromos bekötés

Elektromos bekötés 1

Jumper beállítás:
1: További impulzus bemenet,   
V2, aktív
2: További impulzus bemenet,   
V1, aktív

T1: előremenő hőmérséklet 
érzékelő.  
T2: visszatérő  hőmérséklet 
érzékelő.  
V1: további impulzus kimenet/
bemenet 1. 
V2: további impulzus kimenet/
bemenet 2.
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Elektromos bekötés 2

A mérő csatlakoztatása a 
hálózati betápláláshoz: 24 V 
AC/DC. 
230 V AC -t  a  24 V AC 
transzformátorhoz  kell 
csatlakoztatni.

Számláló

Sorkapcsok Leírás
5 T1 előremenő hőmérsékletérzékelő
6 T1 előremenő hőmérsékletérzékelő
7 T2 visszatérő hőmérsékletérzékelő
8 T2 visszatérő hőmérsékletérzékelő

50 V2 további impulzus kimenet/bemenet GND

51 V2 további impulzus kimenet/bemenet (Térfogat kimenet TEST módban)
52 V1 további impulzus kimenet/bemenet GND

53 V1 további impulzus kimenet/bemenet (hőmennyiség kimenet TEST módban)

Kommunikációs modulok

Sorkapcsok Leírás
24, 25 M-bus modul (kétvezetékes)
60, 61 12-24 V DC tápegység feszültség Modbusra és LON-ra (kétvezetékes)

90 RS-485 Modbus RTU modul (+)

91 RS-485 Modbus RTU modul (-) 
96 LON modul (A )
97 LON modul (B )
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Külső tápegység modul 

Sorkapcsok Leírás 

54 tápellátás 24 V AC/DC (kétvezetékes)

55 tápellátás 24 V AC/DC (kétvezetékes)

3.

3.1.  

Üzembe helyezés Légtelenítés 

1. Légtelenítse a fűtési rendszert, amíg az áramlás kijelzés nem történik
2. Győződjön meg róla, hogy nincs hibakód jelzés
3. Ellenőrizze a kijelzőt, hogy az áramlási sebesség és a hőmérséklet értéke a valóságnak megfelelőek-e 

3.2.  IP osztály

Számláló IP65

Áramlás érzékelő IP65 a hőmennyiség mérőnél
IP67 a hűtés-fűtés mérőnél

4.

4.1.  

Kijelző funkciók                

Menü struktúra

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6.1 2.7.1 2xx 2.15.1

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6.1 3.7 3x 3.15

L1
Összesített paraméterek

L2
Statisztikai adatok

L3
Tájékoztató paraméterek

Hosszú nyomás

Rövid nyomás
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4.2.  Kijelző szimbólumok
Jelmagyarázat:

Előremenő áramlás (helyes irány)

Visszatérő áramlás  (hibás irány)

nincs nyíl nincs áramlás

4.3.  Hibakódok
A hibakódok  4 karakterből állnak.  Minden 
karakter 0…8 közötti értéket vehet fel

Számláló hiba
 2 hőm. érz  hiba
1 hőm.érz  hiba
áramlás hiba

L1           L2        L3

Kód Leírás
Számláló 0 - nincs hiba, normál működés

1 - figyelmeztetés – lemerül az elem
2 - hőmérsékletkülönbség a megengedettnél nagyobb
4 - hőmérsékletkülönbség a megengedettnél kisebb            
8 - elektromos hiba

Hőmérséklet érzékelő 2 
(visszatérő)

0 - nincs hiba, normál működés
4 - rövid zárlat
8 - érzékelő hiba (nyitott áramkör vagy  
rövid zárlat)

Hőmérséklet érzékelő 
1 (előremenő)

0 - nincs hiba, normál működés
4 - rövid zárlat
8 - érzékelő hiba (nyitott áramkör vagy 
rövid zárlat)

Áramlásérzékelő státusz 0 - nincs hiba, normál működés
1 - nincs jel,  áramlás érzékelő üres  
2 - áramlás ellenkező irányú
4 - áramlás sebesség nagyobb, mint  1.2∙qs (kijelzés 
q = 1,2qs) 8 - elektromos hiba

Az aktív hibakódok összeadódnak és párhuzamosan kijelzésre kerülnek több hiba esetében:
• 3    2 + 1 - hibának felel meg 
• 5  -   4 + 1 hibának felel meg
• 7  -     4 + 2 + 1 hibának felel meg
• 9  -  8 + 1 hibának felel meg
• A  -   8 + 2 hibának felel meg
• B  -   8 + 2 + 1 hibának felel meg
• D  -   8 + 4 + 1 hibának felel meg
• E  -  8 + 4 + 2 hibának felel meg
• F  -   8 + 4 + 2 +1 hibának felel meg




